
พม่า หรือเมียนมาร ์ (Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างช่ืนชมความงามแบบธรรมชาติและช่ืนชม
ศิลปะและวัฒนธรรมทีง่ดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผสันานมาแล้วทีเ่มืองย่างกุง้ติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน เลือนราง 
เมืองโบราณแห่งนีเ้คยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสำเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาว
อังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจำทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามลอ้ ที่เก่าจวนจะพงัมิพงัแหล ่ แต่ในช่วงไม่กี่ปี
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สุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร สำนักงานที่
สูงระฟ้าข้ึนมาแทนที่ แต่น่ันไม่ได้ทำให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนกัท่องเที่ยว พาหนะทีท่ันสมัย ช่วยให้เดินทางได้
สะดวกสบายข้ึนและแม้ถึงว่าจะมีตกึสงูข้ึนแซมอยู่ กับหมูโ่บราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า  

กำหนดการเดินทาง 

ซีรีย์ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง 1N2D 

เดือน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ไมม่ีราคาเด็ก พักเด่ียวเพ่ิม seat 

ต.ค.-62 

05-06 7,777.- 2,000.- 21 

19-20 7,777.- 2,000.- 16 

26-27 7,777.- 2,000.- 21 

พ.ย.-62 16-17 7,777.- 2,000.- 21 

ม.ค.-63 
04-05 7,777.- 2,000.- 21 

25-26 7,777.- 2,000.- 21 

08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar 
Airways International พร้อมทำการ Check-In ให้เรียบร้อย 

10.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนล เท่ียวบินท่ี 8M 336 
(อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง) 

11.25 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม

พระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70เมตร  

วันแรก  กรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง (-/L/D) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านไปชม วัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีช่ือเสียงของพม่า จากนั้น
ขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง 
จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไป
พร้อมกับบรรยากาศท่ีหรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
  จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งใน

เมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้งจากนั้นนำท่านไป
นมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้
ว่ามีความสวยงามมากทีเดียวภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคล้ายๆกับท้องฟ้าจำลองบ้านเรา 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด
ในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพร
จากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ
เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน 
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง
สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด
เจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆัง
ใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำข้ึนจากแม่น้ำ
ได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศักดิ์สิทธ์ิให้ตีระฆัง3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับ
บนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 

 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปงั พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหงั วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย 

อหัง วันทามิ สัพพะทา อหงั วันทามิ สริะสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเรจ็ *** 

 
พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อ้ัน ท่ี 
Pan Pacific Hotel  

 
 
 

                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์

สัตว์ 
สัญลักษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนหูางสั้น พญานาค 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลังจากนั้นทำท่านเข้าพักโรงแรมGrand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 2      ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                               (B/L/-) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรม

เดียวเท่านั้น คือเมนู 
Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกว่า  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มี
เพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น เป็นสมุนไพรที่เรียกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลั่งออกมาจากเปลือกของ 
Xueyan เป็นเยื่อไม้ที่มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ที่หลั่งออกมาจากไม้พุ่มหนาม Tragacanth มีรสเปรี้ยวมี
กลิ่น เปรี้ยวตามธรรม ชาติ อย่างไรก็ตามหลังจากแช่ในน้ำแล้ว  Tragacanth จะนิ่มและไม่มีรสเปรี้ยว จากการ
วิเคราะห์ทางเคมีพบว่า Tragacanth Gum ประกอบด้วยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-
xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เป็นที่เช่ือกันว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับสมอง หัวใจ 
ไต หลอดเลือดและ ปอด ช่วยควบคุมอาการท้องผูก  มีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, เวียดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใช้ทานเพื่อ บำรุงปอด, ความ
งาม  



 

 

  นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง 
เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญข้ึนจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้
ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ
ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้
ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาว
พม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบย)ี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่าง
มากและนิยมมาขอพร ด้วยเช่ือว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  
นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของ
ฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณ ีทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะ
ที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วย
องค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มาก
ที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จ
พระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธา
นุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ำและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่าจากนั้นนำท่านสักการะ 
พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 
ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่าแล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้าง
คู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ได้เวลาอัน
สมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.30 น. บินลัดฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน Myanmar Airways International เท่ียวบินที่ 8M331 

(อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเครื่อง) 
18.15 น. ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
บริการรถVIP 45 ที่นั่งทุกกรุป๊ 
 
 
 
 
 
 



 

 

สิ่งท่ีเรามอบให้ลูกคา้ VIP ทุกท่าน นอกเหนือจากทัวร์ปกติ  
 
สิ่งท่ีเรามอบให้ลูกคา้ VIP ทุกท่าน นอกเหนือจากทัวร์ปกติ  
 

 ใช้รถใหม่ 45 ที่นั่งทุกกรุ๊ป 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ทุกกรุ๊ปที่ Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม อาหารมื้อพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น at Pan Pacific Hotel โรงแรมหรู 5 
ดาว กลางเมืองย่างกุง้ 
 แถมเมนูพิเศษ สลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิ่ง 1 มือ้ 

 
มีอีก  
 

 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ที่เร็วและแรงท่ีสุดในพมา่ 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มหี้องพกัที่หรูหราท่ีสุด 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแห่งเดียวท่ีเสิร์ฟรังนก บำรุงร่างกายให้ท่านในมื้อเช้า 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
➢ ค่าต๋ัวเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบนิ Myanmar Airways International (8M) 
➢ ค่ารถนำเที่ยวตลอดทรปิ         
➢ ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท  
➢ ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
➢ ค่าโรงแรมที่พักระดบั 5 ดาว ห้องละ 2 ท่าน  
➢ ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

➢ ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

➢ น้ำหนักกระเป๋า 30 KG 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
➢ ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน*เก็บพร้อมค่าทัวร์* 

➢ ค่าวีซ่าสำหรบัคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า) 

➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่า

ซักรีด มินบิาร์ในหอ้ง  



 

 

➢ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

การสำรองท่ีนั่ง และการชำระเงิน 
• สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท 
• ส่วนที่เหลือชำระทัง้หมด 10 วันทำการก่อนออกเดินทาง 

 
การแจ้งยกเลิก 

• การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 
• การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
• การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ
  
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้า

ของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านข้ันตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง 
จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

- การันตีออกเดินทางทุกกรุ๊ป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,000 บาท / ท่าน 
- ในย่างกุ้งกรณีมีผู้เดินทางตั้งแต่ 8 ท่านข้ึนไปจะมีเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บริการ 
- บริการน้ำ ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง 
- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ 

 
สิ่งท่ีควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทัง้คนรู้ใจ 
 

เอกสารในการเดินทาง 
พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 

“ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 


